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Goed voorbereid voor het nieuwe seizoen? 

 

Good old Dirk Braat heeft alle ingezonden formulieren verwerkt in een mooie ledenlijst. Er is een 

flink aantal opzeggingen, maar er zijn ook weer aanmeldingen. Voorlopig noteren we 28 paren op 

de dinsdag, 39 op de donderdag.  

Een goede manier om je voor te bereiden op het nieuwe seizoen is ook deelname aan het 

zomeravondbridgen. Dat start op 21 juli, 19.30 uur, daarna alle donderdagen t/m 25 augustus.  

Wie toch de bridgedraad een beetje kwijt is, kan bij mij inschrijven voor een opfriscursus van zes 

bijeenkomsten op maandagmiddag van 13.30 – 15.30 (of langer). 

Te beginnen op maandag 25 juli (en vervolgens op 1/8, 8/8, 15/8, 22/8 en 29/8). 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

1. De biedafspraken: met of zonder fit, punten aangeven, preëmptieve 

biedingen, sterke of zwakke twee, reverse. 

2. Het afspelen van troefcontracten:  speelplan maken: verliezers tellen, 

verliezers wegwerken, snijden. 

3. Het afspelen van SA-contracten: speelplan maken: vaste slagen tellen, 

werkkleur kiezen, snijden, gevaarlijke hand. 

4. Signaleren: hoe maak ik mijn partner duidelijk of hij een kleur wel of niet moet doorspelen, 

naar welke kleur hij moet switchen, hoeveel kaarten ik in een kleur heb. 

5. Bieden met sterke handen: gaan we slem onderzoeken, azen vragen, controlebiedingen.  

6. In te brengen onderwerpen door cursisten.  

We beginnen steeds met oefenen, spellen spelen. De daaruit af te leiden theorie krijgt de cursist aan 

het eind van de middag op een A4’tje mee. 

Kosten: € 40,-. De lessen vinden plaats bij mij thuis. Inschrijven per mail: kees.ven@home.nl . 

 

N.B. In september wil ik starten met een beginnerscursus. Kent u geïnteresseerden, geef ze een 

zacht duwtje in mijn richting. 

Kees van de Ven, vz TC 

*** 

 

Zomeravondbridge 

Donderdag 

21  juli 

28  juli 

 

4  augustus 

11 augustus 

18 augustus 

25 augustus 

 

• Aanvang: 19.30 uur 

• Kosten:    € 5.- per paar en elke avond wordt voor twee paren iets lekkers 

verloot, dus dit keer geen flessen wijn, want niet iedereen 

drinkt alcohol. 

 

*** 

 

 


